
ESNAFLIK ZOR ZANAAT

HEDEFLENEN ÖĞRENME ÇIKTILARI

Derse Hazırlık / Malzemeler

QQ Bütün öğrenciler: Bir meslek birliği olarak loncaların genel 
özelliklerini farkedecektir.

QQ Birçok öğrenci: Loncaların Osmanlı Devleti'ndeki siyasi, top-
lumsal ve ekonomik etkilerini açıklayacaktır.

QQ Bazı öğrenciler: Loncaların Osmanlı Devleti'nde siyasi, top-
lumsal ve ekonomik etkilerinin zaman içindeki dönüşümünü 
açıklayacaktır.

M  eslek birlikleri toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını anlamakta önemli bir rol üstle-

nirler. Onların zaman içindeki dönüşümü; toplumsal yapıdaki ekonomik ve kültürel dönüşümlere 

parallellik gösterir. "Esnaflık Zor Zanaat" etkinliği, loncaların Osmanlı Devleti’ndeki varlığını ve 

etkilerini, zaman içinde yaşanan değişimlerin loncalardaki ve toplumsal yapıdaki yansımalarını öğrencilere 

kavratmayı hedeflemektedir. Öğrenciler bu etkinlikte gruplar halinde yazılı ve görsel materyaller üzerinde çalı-

şacak, çıkarımlar, yorumlar ve sınıflamalar yapacaklar. Loncaların zaman içindeki varlığını, değişim ve sürek-

lilik kavramları ekseninde inceleyecek ve ürünler ortaya koyacaklar.

Sınıf: 10

Öngörülen Süre: 80 dk.

Anahtar Soru:

Loncalar ne idi, ne oldu? 

Dersin Amacı:

Loncaların Osmanlı Devleti’nin 
kuruluşuna etkilerini, eğitim işlevini, 
sosyal ve ekonomik hayattaki yerini ve 
çözülüşünü değerlendirebilme.

İlişkili Kazanım:

•	Osmanlı Devleti’nin gelişimini 
etkileyen faktörleri değerlendirir.

•	XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı 
ekonomisinin temel özelliklerini 
kavrar. 

•	Osmanlı eğitim sisteminin temel 
özelliklerini ve işleyişini kavrar. 

•	Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı 
Devleti’ne etkisini analiz eder.

•	 Çalışma	Yaprağı-5	A	ve	Çalışma	Yaprağı-8'i	her	gruba	ikişer	
adet gelecek şekilde ve diğer çalışma yapraklarını grup sayı-
sınca çoğaltınız.

•	 Kağıt,	toplu	iğne	veya	postit	tedarik	ediniz.

QLoncalar ne idi, ne oldu?

Gülşen SALGAR TURAL*

*  Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, İzmir.
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Değerlendirme:

Öğrencilerinizden bu derste öğrendikleriyle ilgili üç soru türetmelerini ve bunlardan birini ce-
vaplamalarını isteyiniz.

1. Öğrencilerinizi 4'erli gruplara ayırınız.

•	 Öğrencilerinize Çalışma Yaprağı-1’i inceletiniz ve ilgili kısımları doldurma-
larını isteyiniz. 

2. Çalışma Yaprağı-2’yi dağıtınız. Her gruba bir rengin adını veriniz ve bu renkle 
yazılmış paragraftan sorumlu olduklarını söyleyerek, 2’şer soru hazırlamalarını 
isteyiniz. Dönüt alırken, öğrencilerin diğer grupların sorularını, hazırlanan so-
runun içeriğe uygunluğu, zorluk derecesi vb. açılardan eleştirmelerini isteyiniz.   
Bu uygulama, öğrencilerinizin, eleştirel düşünmenin alt basamaklarından biri 
olan ilgili bilgiyi ilgisiz bilgiden ayırtetme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

3. Çalışma Yaprağı-3’ü dağıtınız. Gruplardan, metni okuduktan sonra 5N-1K di-
yagramının boş kısımlarını doldurmalarını isteyiniz. Dönüt alınız.

4. Çalışma Yaprağı-4’ü dağıtınız. Eşleştirme bittikten sonra dönüt alınız ve ilgili 
soruyu yöneltiniz. 

5. Loncalarda mesleki eğitim verildiğini vurgulayarak her gruba 2 adet Çalışma 
Yaprağı-5 A'yı dağıtınız. Her grup içinde 2 öğrencinin yeşil, 2 öğrencinin mor 
sütunu okumasını, önemli yerleri işaretlemelerini ve birbirlerine anlatmalarını 
isteyiniz. İkinci aşamada yeşillerin morlara, morların da yeşillere kendi konula-
rını anlatmalarını isteyiniz. Daha sonra her gruba 1 adet Çalışma yaprağı-5 B’yi 
dağıtınız ve tabloyu doldurmalarını isteyiniz. Dönüt alınız. 

5. Çalışma Yaprağı-6 A, B, C, D, E'yi her bir gruba bir tane gelecek şekilde dağıtı-
nız. 6 A'daki bilgi notunu öğrencilerinizden birine yüksek sesle okutunuz. Grup-
ların ellerindeki minyatürleri sınıfa tanıtmalarını isteyiniz. Ardından aşağıdaki 
soruyu sorunuz:

•	 Loncaların	devlet	ve	toplum	hayatındaki	yeri	nedir?	
6. Loncaların iç ticaretin can damarı olduğunu vurgulayarak Çalışma Yaprağı-7’yi 

dağıtınız. Metinleri okutarak ilgili sorularla öğrencilerin görüşlerini alınız. (Ka-
rikatür: Eksik tartı kullandığı için cezalandırılan bir esnaf tasviri.) 

7. Her gruba 2 adet Çalışma Yaprağı-8’i dağıtınız. Öğrencileri ikişerli eşleştirerek 
yönergeyi uygulayınız. 

Öğretmene not: Nedenler renklerle kategorize edilmiştir.
1. Kategori: Serbest Ticaret Antlaşmalarının Etkisi (Mavi); 
2. Kategori: Sanayi İnkılâbının Etkisi (Yeşil); 
3. Kategori: Loncaların geleneksel yapısının etkisi (Turuncu)
8. Çalışma Yaprağı-9’u dağıtınız. Öğrencilerin serbest ticaret ortamı ve makine-

leşmenin loncalara etkisi konusundaki grafikleri ve görseli yorumlamasını iste-
yiniz.  

9. Her öğrenciye A4 kâğıdının dörtte biri büyüklüğünde kesilmiş 4 kâğıt ve 4 toplu 
iğne (veya post it) dağıtınız. “Loncalar ne idi, ne oldu?” sorusuna siyasi, sosyal, 
kültürel, ekonomik açılardan birer cümleyle cevap yazmalarını ve kağıtlarını toplu 
iğnelerle gömleklerine iliştirmelerini söyleyiniz. Daha sonra sınıfta dolaşarak hem 
kendi öğrendiklerini arkadaşlarına göstermelerini hem de onların ne öğrendiği-
ni görmelerini isteyiniz. Bilmedikleri ya da az öğrendiklerini düşündükleri bilgiyi 
yazan arkadaşlarından öğrenmelerini sağlayınız. Etkinlik sonunda öğrencilere 
kendilerinde bulunan bilgileri kaç kişide gördüklerini, arkadaşlarından yeni şeyler 
öğrenip öğrenmediklerini tartışınız.
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AHİLERİN ÖZELLİKLERİ

1
AHİLERİN ÖZELLİKLERİ

Q Karikatürden yola çıkarak Ahilerin sahip olduğu değerler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

QQ Kaynak 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüp-
haneler ve Müzeler Müdürlüğü tarafın-
dan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamın-
da düzenlenen “Esnaf, Sanatkâr-Ahilik 
Kültürü" konulu karikatür yarışmasında 
birinci olan Muammer Kotbaş karikatürü 
(14 Ekim 2008).

Kaynak: www.karikaturculerdernegi.org.

QQ AHİLİK HAFTASI

Ahilik Haftası, her yıl Eylül ayının üçüncü haftasında kutlanır. Kutlamalar, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın koordinasyonunda, tüm illerde valilikler, yerel yönetimler, üniversiteler, esnaf 

ve sanatkârlar odaları birlikleri ve üye odalar, ticaret odası, sanayi odası veya ticaret ve sanayi 
odaları ile esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatiflerinin katılımlarıyla yapılır. Kırşehir ili 
kutlamaların merkezidir. 

Kaynak: 13.08.2008 tarih ve 26966 sayılı Resmi Gazete 

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr

BİLGİ
NOTU
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“Ahi” kelimesi, Arapça “kardeşim” anlamına ge-
lir. Ahiler, bir sanat ve meslek topluluğu olmakla 
beraber cömertlik, muhtaçlara yardım, zulüm gö-
renleri koruma gibi yönleriyle de tanınmışlardır. 
Bazı kaynaklar ahi kelimesinin Türkçede eli açık, 
cömert anlamına gelen “akı” kelimesinden geldi-
ğini savunur.

Anadolu’da Ahilik, XIII. yüzyılda Konya ve 
Kayseri’den sonra Kırşehir’e yerleşerek dericilik 
zanaatı ile uğraşan Azerbaycan doğumlu Ahi Evran 
(1171-1261) tarafından kurulmuştur.

Ahi unvanı sadece erkeklere mahsus değildi. 
Dernschwamm’a göre köylerde ve şehirde özel-
likle kadınlar tarafından tiftik eğrilerek iplik haline 
getirilmekte ve satılmaktaydı. Bacıyan-ı Rum deni-
len kadınlar, kimsesiz genç kızların himayesinden 
ve eğitiminden sorumlu olmuşlar; kimsesiz yaşlı 
kadınların bakımı ile de ilgilenmişlerdir. 

Avrupa’daki esnaf ve sanatkârlar, XII. yy. sonların-
dan itibaren birlikler oluşturmaya başlamıştır. Din, 
dil, coğrafi bölge ve içinde bulundukları toplumun 
dokusu bakımından farklı olmalarına rağmen, Ahi-
ler ile Avrupa’daki esnaf örgütlerinin birbirinden 
faydalanmış, örnek almış ya da etkilenmiş olması 
çok muhtemeldir.  

Osmanlı Devleti’nde Ahilik teşkilatının yerini, XIV. 
yüzyıldan itibaren zamanın ihtiyaçlarını daha iyi 
karşılayabilecek özellikler taşıyan loncalar almış-
tır. İtalyanca “toplantı yeri” anlamına gelen “log-
gia” kelimesinden türeyen loncalar, esnaf arasın-
daki kaideleri belirler, kalite kontrolü ve standarda 
büyük önem verirlerdi. 

Önceleri sadece Müslümanlardan oluşan loncalar, 
Osmanlı Devleti’nin hakimiyet alanı genişledikçe 
gayrimüslimlere de açılmış, gayrimüslimler son-
radan ayrı lonca kurmuşlardır.

NE SORALIM?

QQ Kaynak 1: AHİLİK ve LONCALAR* NE SORALIM?

Her renk kutucuğunun karşısına, metinde aynı renkle be-
lirtilen cümlenin cevap olarak verileceği bir soru bulunuz.

* Kaynak: N. ÇAĞATAY, Bir Türk Kurumu Olan Ahilik (Ankara 1997); Murat ŞEN, “Osmanlı Devleti’nde Sosyal Güvenlik”; 
A. Akgündüz-S. Öztürk’ün “Osmanlı Devleti’nde Esnafın Kümeleştiği Teşkilatlar Var Mıydı? Esnaf Hakkını Nasıl 
Arıyordu?"; www.kto.org.tr’; www.ahiyad.org. 

 N. ÖZERKMEN, Ahiliğin Tarihsel ve Toplumsal Temelleri, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/123.pdf, 
www.tarih.gen.tr.  

 M. Ali HACIGÖKMEN, Ankara Ahilerinin Ticarî Faaliyetleri ve Baciyân-i Rûm Hakkında Bir Araştırma,                                 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/23/123.pdf
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AHİLER VE KURULUŞ

5N- 1K DİYAGRAMI

Ahilerin, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde gösterdikleri 
katkılarını aşağıdaki diyagrama uygun bir şekilde işleyiniz.

Kaynaklar: A. SAYDAM, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, 1995, s. 194. 
 Y. EKİNCİ, Ahilik, 1989, s. 31.

QQ Kaynak 1: AHİLERİN OSMANLI DEVLETİ’NİN KURULUŞUNA ETKİLERİ

Ahilerin, Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu bölgelerde çok önemli roller oynadıkları, fetihlerin gerçek-
leşmesinde büyük gayretleri olduğu bilinmektedir. Ahiler, Osmanlı ordusuna yalnız örgütlü ve imanlı 

savaşçı sağlamakla kalmayıp, halk arasında dinî ve sosyal fikirleri propaganda etmekle de uğraşmışlardır. 
Şehrin çoğunluğunu oluşturan esnaf ve sanatkarlar, aldıkları terbiyeye, disipline ve ahlak anlayışına uygun 
olarak şehir halkının diğer zümrelerini de etki altına almışlardır. 

Ahiler, yeni gelenlerle yerli halkın kaynaşmasını sağlayarak fetih işlerini kolaylaştırmışlar, Rum ilinin (Ana-
dolu) İslâmlaşmasında büyük rol oynamışlardır. 

Ahilerin bir araya geldikleri zaviye denilen yerlerde dışarıdan gelen misafirlerin de konaklama ile ilgili tüm 
ihtiyaçlarının karşılandığını belirten ortaçağın ünlü gezgini İbn-i Battuta, seyahatnamesinde “Ahiler bulun-
dukları yerlerdeki zorbaları yola getirir, herhangi bir nedenle zorbalara katılan kötüleri ortadan kaldırırlar. 
Bu gibi konularda Ahilerin dünyada eşi benzeri yoktur.” demiştir.

NE ZAMAN?

....................................

NEREDE?

....................................

NİÇİN?

....................................

NASIL?

....................................

NE YAPIYOR?

Osmanlı Devleti'nin 
Kuruluşuna 

Katkıda Bulunuyor

KİM?

Ahiler

173

Es
na

flı
k 

Zo
r Z

an
aa

t



Ç
A

L
IŞ

M
A

 Y
A

P
R

A
Ğ

I
4
EŞLEŞTİRME-KARTPOSTALLARDA OSMANLI ESNAFI 

Meslekler: Sakalık, Şer-
betçilik, Çömlekçilik, Ka-
saplık, Berberlik, Kundura-
cılık, Hallaçlık, Hammallık, 
Arzuhalcilik

Günümüzde bu mesleklerden hangileri varlığını sürdürüyor?

EŞLEŞTİRELİM

1. Görsellerin yandaki kutucukta belirtilen mesleklerden hangi-
siyle ilgili olduğunu bulunuz ve görsellerin altına yazınız. 

İzmir Kartpostalları (1900), www.gittigidiyor.com,
www.ekitap.eyup.bel.tr.

1. ..................................................... 2. ..................................................... 3. .....................................................

4. ..................................................... 5. ..................................................... 6. .....................................................

7. ..................................................... 8. ..................................................... 9. .....................................................

19. yy. Osmanlı esnafını gösteren kartpostallar.
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QQ Kaynak 1: LONCALARDA MESLEKİ EĞİTİM

Osmanlılarda mesleki eğitim, üretimin bir 
öğesi olarak görülürdü ve belli standart-

lara bağlanmıştı. Loncalarda iki şekilde eğitim 
verilirdi:

İş dışında verilen eğitimde dinin esasları, oku-
ma-yazma, insanlık terbiyesi, temizlik, düzen, 
cömertlik, namuslu ve şerefli olmak, ilahiler, 
şiirler, raks, kıssalar vb. öğretilirdi. 

İş başında verilen eğitim ise çarşı ve bedes-
tenlerde verilir, namaz saatinde dükkân kapat-
ma gibi zaman ve düzen alışkanlığı, dürüstlük, 
müşteriye saygı gösterme ve onu aldatmama, 
üretimi artırma, komşu esnafın da kazanması-
nı isteme gibi tutum ve davranışlar geliştirmek 
amaçlanırdı. 

Bir gencin meslek hayatının ilk kademesi, 10 
yaşına kadar olan çocukların velisi tarafından 
ustaya bir sanat öğrenmek maksadıyla verilme-
siyle başlayan “Yamaklık” idi. Bir baba veya veli, 
çocuğunu bir sanata vereceğinde, ‘‘Eti senin 
kemiği benim’’şartı ile teslim ederdi. Ücretsiz 
olarak 2 yıl yamaklık yapanlar, özel bir törenle 
süresi yaklaşık 3 yıl olan (1001 gün) çıraklığa 
yükselirdi. 

Süresini dolduran çıraklar, usta ve kalfasının 
yaptığı bir imtihanla kalfalığa yükseltilirdi. Ge-
nellikle 3 yıl sonra kalfa, ustalığa yükselmek 
için kendi sanatı ile ilgili bilgi ve becerilerini us-
talar topluluğuna sunar, beğenilirse “peştamal 
kuşanma” denilen törenle ustalığa yükseltilir 
ve törende kendisine nasihatte bulunulurdu. 
Usta olmayanlar iş yeri açamazdı. İş yeri açma 
yetkisine “gedik” denirdi.

www.iesob.org.tr/index.
          www.karamankulturturizm.gov.tr/kulturMd

                    E. ÇINAR., “XIX. yy’da Osmanlı’da Mesleki 
ve Teknik Eğitim”, www.os-ar.com.

QQ Kaynak 1: GÜNÜMÜZDEKİ MESLEKİ EĞİ-
TİM KANUNU

Mesleki eğitimin amacı, eğitime katılan-
ların mesleği ile ilgili bilgi, beceri ve iş 

alışkanlıklarını kazandırmanın yanı sıra milli 
eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun 
olarak iyi bir vatandaştan beklenen davranışları 
kazanmasını, genel kültür edinmesini, çalışma 
hayatına uyumunu sağlayacak tutum ve davra-
nışlar kazanmasını sağlamaktır. 

14 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün alma-
mış, en az ilköğretim mezun olan ve mesleğini 
yapmaya engel bir sağlık sorunu olmayan öğ-
renciler, haftada 8 saatten az olmamak üzere, 
genel ve meslekî eğitim görürler. Genel (teo-
rik) eğitim okul ve kurumlarda veya işletmele-
rin eğitim birimlerinde, mesleki/beceri eğitim 
ise işletmelerde verilir. 

Ülkemizde Çıraklık Eğitim Merkezleri’nde ve-
rilen eğitimin “aday çırak, çırak, kalfa, usta ve 
usta öğretici” olma aşamaları vardır. Beceri 
eğitimi verilen işyerinin sahibi, aday çırağı ve 
çırağı çalıştırmaya başlamadan önce bunların 
velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi ile yazılı 
çıraklık sözleşmesi yapmak zorundadır. Çırak-
lığa bir deneme dönemi ile başlanır. Bu bir ay-
dan az, üç aydan fazla olamaz. Çıraklık süresi 
ise en az iki, en çok dört yıldır. 

Bundan sonra kalfalık sınavlarına girilir. Kalfa 
olanlar, ustalık kursunu bitirdikten veya mes-
leklerinde 5 yıl çalıştıktan sonra ve 22 yaşını 
doldurmuş olmak kaydıyla ustalık sınavlarına 
katılır ve ustalık belgesi alırlarsa dükkân açma 
hakkına sahip olur.

3308 Sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’ndan derlenmiştir.

A- MESLEKİ EĞİTİM: DÜN-BUGÜN
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B- DÜN NEYDİ BUGÜN NE? 

İncelediğiniz metinlere göre Osmanlı Devleti’nde loncalarda 
verilen eğitim ile günümüzün mesleki eğitim kuruluşlarında 

verilen eğitim arasındaki benzerlik ve farklılıkları tabloya yazınız.

DÜN NEYDİ BUGÜN NE?

LONCALAR MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Eğitim aşamaları

 Eğitim verilen konular

Ebeveyn yaklaşımı

Ustalığa geçiş

Dükkân açma hakkı
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A- ŞENLİKLERDE LONCALAR

QQ Kaynak 1: Nakkaş Osman’ın “Surname-i Hümayun” adlı eserinden 1582’de 
III. Murat’ın oğlunun sünnet düğünü şenliklerinde mimarlar loncasının ge-
çit törenini gösteren bir minyatür (www. ahilik.gen.tr).

Osmanlı Devleti’nde saray şenlikleri, hükümdar ve saray ile ilgili doğum, evlenme, şehzade-
lerin sünneti, tahta geçme, zaferler, savaşa gidiş, fetih, önemli bir elçi veya konuğun gelişi 

gibi önemli olaylar sebebiyle düzenlenir, günlerce halkla birlikte kutlanırdı. Bu gösterilerde ya-
bancı devletlerin elçileri gibi padişaha hediye sunan; halka yaptıkları mallardan dağıtan esnaflar 
bir çeşit geçit töreni düzenler; yaptıkları üretimi ve malları sergilerlerdi. Esnafa dansçılar ve 
soytarılar da eşlik eder, halkı eğlendirirlerdi. 

M. Ebru ZEREN, Gözde SAZAK, "Osmanlı Minyatürlerinde Kasaplık",
http://www.actaturcica.com/sayi6/III_2_4.pdf

BİLGİ
NOTU
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B- ŞENLİKLERDE LONCALAR
6 QQ Kaynak 2: Levni, Sürname-i Hümayun, Bahçıvanlar Loncasının Geçişi.

N. SAKAOĞLU, Nuri AKBAYAR, Binbir Gün Binbir Gece, Denizbank Yay., 1999.
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C- ŞENLİKLERDE LONCALAR

6QQ Kaynak 3: Satış Yapan Esnaflar.

Zafer TOPRAK, İstanbul, İTO, 2. Baskı, Mart 2003.

179

Es
na

flı
k 

Zo
r Z

an
aa

t



Ç
A

L
IŞ

M
A

 Y
A

P
R

A
Ğ

I
D- ŞENLİKLERDE LONCALAR
6 QQ Kaynak 4: Esnaf Alayları.

Zafer TOPRAK, İstanbul, İTO, 2. Baskı, Mart 2003.
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E- ŞENLİKLERDE LONCALAR

6QQ Kaynak 5: Şişeciler Loncasının Geçişi.

İstanbul and the Grand Bazaar, Kültür Bakanlığı Yay., İstanbul, 2007.
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ÜRETİCİ VE TÜKETİCİYİ BULUŞTURAN MEKÂNLAR

QQ Kaynak 1: ESNAFIN EVİ: ARASTA, ÇARŞI, HAN

Merkez çarşıda Osmanlı kentinin hayat damarları 
atmaktadır. Kadın, erkek ve tüm sosyal gruplara 
tüm dil ve şiveleriyle burada rastlanır. Pazar, açık 
havada yer alan haftalık çarşıdır.  
Çarşının ortasına, kalın duvarlı, kolonlu dikdört-
gen bir yapı olan bezestan (bedesten) yerleştirilir. 
Dükkânlar, bunun etrafında halkalaşarak, sürekli 
açık olan çarşı ve kent halkına belli günlerde hiz-
met veren pazaryeriyle birbirini tamamlar. Bedes-
ten, kıymetli parçaların korunması nedeniyle, tica-
retin merkez bankası ve parasal düğümüdür. İlk 
Osmanlı bedesteni Orhan Bey zamanında Bursa'da 
kurulmuştur. Yıldırım Beyazid, 1400'de aynı Bedes-
teni genişletmiştir. İstanbul Cevahir Bedesteni ise 
1461’de kurulmuştur. 
Çarşı, Osmanlı ticaretinin perakende satış merke-
zidir. Toptancı farklı bölgelerde üretilen malı tartıp 
kayıtlara geçtikten sonra “kapan”lara getirir. Kapan; 
un, zeytinyağı ve bal gibi yiyeceklerin toptan indirildi-
ği ve geçici olarak depolandığı yerdir. Katır ve mer-
keplerle kapanlara gelen mal, buradan konaklama 
olanağı da veren hanlara ulaştırılırdı. Dağıtım, esnaf 
kethüdası ya da yiğitbaşı gözetiminde yapılırdı. 
 “Arasta”, ordu pazarı da denilen, seferde sadece 
asker eşyası ve donanımı satan seyyar/geçici çar-
şılardır.

www.kapalicarsitarihi.com

QQ Kaynak 2: ESNAFA VERİLEN CEZALAR

Esnaf ahlakına uymayan ve standart harici mal üre-
ten Osmanlı esnafı, loncada “ustalar kurulu” tara-
fından cezalandırılır, mahkemelik bir iş varsa kadı-
ya sevk edilirdi. Suçun derecesine göre faaliyetten 
men etme, medeni ilişkileri (selam ve yardımlaşma 
gibi) kesme, dayak, para, ikna ve nasihat, hapis, 
mallara el koyma gibi cezalar da vardı. Standarda 
uymadığı için yaptığı pabuçlar dama atılan pabuç-
çu, “pabucu dama atılmak” tabirinin doğmasına 
sebebiyet vermiştir.

Uygulanan bazı cezalara örnekler: Sattığı süte su 
katan sütçü kuyuya basılır, bozuk terazi kullananlar 
ibret-i alem için çarşı-pazar dolaştırılır, ekşi pek-
mez satanın pekmezi başına geçirilir, sahte mal 
üretenler meslekten çıkarılırdı.

Abdullah SAYDAM, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, s. 136, 
Trb 1995; Yusuf EKİNCİ, Ahilik, 1989, s.66;  Ekrem Buğra 

EKİNCİ, “Esnaf Olmak Kolay mı?” 16 Temmuz 2008, 
www.turkiyegazetesi.com, www.os-ar.com.

“Carlo Bossoli, İstanbul Kapalı Çarşı, Sulu Boya Çalışması, 
1845” 

Kaynak: http://img154..imageshack.us

Üretici ile tüketiciyi buluşturan günümüz-
deki mekânlar ile Osmanlı Devletindeki 

mekânlar arasında ne gibi farklar ve benzer-
likler vardır?

Yukarıdaki karikatürde 16. yy Osmanlı 
Devleti’nde cezalandırılan bir esnaf tasvir 

edilmiştir. Sizce bu esnaf hangi suçu işlemiş 
olabilir?

Karikatür: Necdet SAKAOĞLU, "Osmanlı’da Suç ve 
Ceza", Popüler Tarih, Kasım 2000,

www.ankahukuk.com
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NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ-LONCALAR ÇÖZÜLÜYOR

8

Loncalar 1912’de resmen kapatılmıştır. Bu sürecin analizini yapmak ister misiniz?

1. Renkli kutucuklarda bulunan Nedenler, altındaki Sonuçlar kutusunda yer alan hangi madde veya 
maddeleri doğurmuş olabilir? Madde numaralarını ilgili kutucuğa yazınız.

2. Sizce “nedenler” kutucuklarının renklerinin bu şekilde kullanılmasının bir anlamı var mı?

1. Esnafın mesleki ve ahlaki anlayışı değişti. 
2. Yabancı tüccarlar, Osmanlı Devleti içinde diledikleri malların üretimini ve dağıtımını yapmaya başladı.
3. Osmanlı tüccarları kendi ülkelerinde, Avrupalı tüccarlar karşısında eşit olmayan koşullarda çalışıyorlardı.
4. Batıdaki teknik değişimler, Osmanlı Devleti’nde de çoğunluğu gayrimüslim olan yerli girişimcilerin açtık-

ları yeni fabrikalar aracılığıyla kısa sürede yaygınlaştı.
5. Geleneksel el tezgâhlarıyla ile işleyen loncalar, sanayileşen/makineleşen batı ile rekabet edecek üretim 

artışını gerçekleştiremedi.
6. Osmanlı pazarına düşük kaliteli fakat ucuz Avrupa malları girdi. 
7. El tezgâhları ve atölyelerden geçinenler, fabrika işçisi olarak çalışmaya başladı. 
8. Lonca dışı üretim tarzları gelişti. 
9. Özellikle şehirlerde üretimde modern teknolojiden yararlanamayan zanaatkârlar işlerin yavaş yavaş kesil-

mesiyle çırakları işten çıkarmaya başladılar, bir süre sonra kendileri de işsiz kaldılar.

Kaynaklar: Cevdet KIRPIK, "Osmanlı Devleti’nde İşçiler ve İşçi Hareketleri (1876-1914)", Doktora Tezi, Ispar-
ta, 2004; Sevilay KAYGALAK, "Kapitalistleşme Sürecinde Bir Osmanlı Anadolu Kenti: Bursa, 1840-
1914", Doktora Tezi, Ankara, 2006; Songül ULUTAŞ, "Şer’iye Sicillerine Göre Tarsus’ta Ekonomik 
Yapı (1839–1856)", Yüksek Lisans Tezi, Mersin, 2006; Murat ŞEN, “Osmanlı Devleti’nde Sosyal 
Güvenlik: Ahi Birlikleri, Loncalar ve Vakıflar”. Yukarıdaki kaynaklardan derlenmiştir.

QQ SONUÇLAR

QQ NEDENLER

Özellikle evlerde kurulan 
tezgâhlarda yapılan üretim 
tarzında yoğun bir kadın 
emeği vardı ve bu kadınlar 
da loncaya tabi değillerdi. 

Ticaretin gelişmesiyle lon-
ca üretiminden farklı ola-
rak genellikle uluslar arası 
ticaret yapan bir tüccarın 
sağladığı hammaddeyle ev-
lerde üretilen malların yine 
tüccara teslim edilmesi yo-
luyla ticareti yapılıyordu. 

1838 Balta Limanı Ticaret 
Antlaşması’na göre; İngiliz 
tüccarlar Osmanlı ülkesi-
ne girdiklerinde bir defaya 
mahsus % 5 gümrük vergi-
si ödeyecek, yerli tüccar ise 
% 12 vergisi ödeyecekti. 

16. yy sonlarında kendi-
lerine esnaflık hakkı veri-
len yeniçerilerin birçoğu, 
muhtesip ve kadıların de-
netiminden kaçıyor, esnafı 
kendileri ile kârı bölüşme-
ye zorluyordu. 

Osmanlı Devleti’nde kuru-
lan fabrikalar, merkez ve 
merkeze yakın yerlerdeydi. 
Dolayısıyla bu sanayileşme 
girişimi taşraya çok fazla 
yansımadı.

 

Bazı malların üretim ve 
dağıtım hakkı Osmanlı 
Devleti’ne veya yerli tüc-
cara ait iken, 1838 Balta 
Limanı Ticaret Antlaşması 
ile bu tekel kaldırıldı.

 

Kentlere göç ederek es-
naflık yapmaya başlayan 
köylüler, usta-çırak iliş-
kisi içinde mesleki eğitim 
almadıkları için loncalara 
kabul edilmiyor, dolayısıyla 
loncaların koyduğu kural-
lara da tabi olmuyorlardı. 

Fransa’da 1824’te ham 
ipeğin kozadan çekilmesi 
işlemi, elle çalışan man-
cınıklar yerine buhar gücü 
ile çalışan fabrikalarda ya-
pılmaya başlandı. 

16. yy’dan itibaren kapitülas-
yonların da etkisiyle Avrupa 
ile ekonomik ilişkiler geliş-
meye başlamıştı. 1838-1846 
arasında ise İngiltere’den 
sonra diğer Avrupa devletle-
riyle de serbest ticaret ant-
laşmaları imzalandı.

Hammadde dağıtımı, mal-
ların nerede, hangi fiyattan 
satılacağı;  zanaatkâr sayı-
sı ve bunların gedik deni-
len sistem gereği dükkân 
açabilme yetkisi, dükkân 
sayısının artırılıp artırılma-
yacağı konularına lonca üst 
kurulu karar verirdi.
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QQ SERBEST TİCARET VE LONCALAR

QQ MAKİNELEŞME VE LONCALAR

GRAFİK YORUMLAMA- LONCALAR ÇÖZÜLÜYOR

Grafik 1’de serbest ticaret ve öncesindeki ortamda bazı el tezgâhlarının sayıları verilmiştir. Bu 
verilere göre serbest ticaret ortamında yerli üretimin durumu ile ilgili neler söyleyebilirsiniz?

Sizce el tezgâhları ve küçük atölyeler, 
fabrikalara niçin direnememiş olabilir?

1. Aşağıdaki grafikte makineleşme ile loncaların kapanışı arasındaki ilişki gösterilmiştir. 

2. Bu ilişkiyi gösteren korelasyon cümlesini yazınız. Cümledeki yargıyı doğru buluyor musunuz? Niçin?

GRAFİK 1. 1868 Islah-ı Sanayi Ko-
misyonu raporuna göre Üsküdar’da 
bulunan el tezgâhlarının 30 yıl önce-
sine göre sayısı.

Veriler www.ahmetdursun374.blogcu.

com’dan alınmıştır.

Korelasyon Cümlesi:

GRAFİK 2. Makineleşme ve Loncaların Kapanışı Arasındaki İlişki.

Loncaların kapanışı
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Hereke Dokuma Fabrikası, 19. yy.
www.osmanli700.gen.tr
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